
ATA 1294/2020 
Aos 30 dias do mês de novembro de dois mil e vinte, na sala de sessões Arlindo Joaquim Bigarella, realizou-se 
a Sessão Plenária, com a presença dos vereadores Danrlei Pilatti, Maico Morandi, Jéssica Boniatti, Ildo 
Stangherlin (PP) Léo Sonda, Evanite L. Vedana (MDB), Dirceu Gizéria, Silvino Maróstica (PSDB), César A. 
Menegat (PDT). O Presidente Danrlei Pilatti invocando a proteção de Deus, deu por aberta a Sessão Plenária 
solicitando que o vereador Léo Sonda fizesse a leitura de um trecho da bíblia e, em seguida, foi aprovada a 
Ata nº 1293/2020. No Pequeno Expediente o vereador Silvino Maróstica relatou que retirou seu cartão saúde 
do município no posto e comunicou a todos que tiverem interesse que já podem procurar a secretaria para a 
retirada. Agradeceu a Deus pela chuva que amenizou a estiagem mas espera que venha mais. Enalteceu a 
notícia da capa do jornal paduense onde Nova Pádua irá receber a imagem de Maria Mediadora que será 
instalada no travessão paredes onde será um lugar para turismo e para quem tem fé. O vereador César A. 
Menegat enalteceu a notícia da chegada estátua de Maria Mediadora que tem uma história bonita, e é 
importante para um município católico. Solicitou que o município se prepare para o aumento de casos de 
covid, pois não se falava antes por conta do pleito eleitoral. Relatou que os viticultores estão passando nas 
propriedades pedindo quanta uva têm, mas não tem como afirmar e lamentou o baixo aumento de 0,02 
centavos no preço na tabela. Defendeu que é necessário unir o viticultor e agricultor e entrar em consenso. O 
vereador Dirceu Gizéria justificou a indicação para erguer as placas que estão caídas. Comentou a indicação 
da bancada do mdb para colocar os tachões, sugerindo que sejam colocados em toda a extensão pois caso 
contrário acontece como no travessão Divisa aonde os condutores manobram para desviar e não reduzem a 
velocidade. Avaliou que a chuva foi pouca para salvar as produções e espera que venha mais. O vereador Ildo 
Stangherlin relatou que esteve na secretaria da saúde onde manifestam preocupação com o aumento de 
casos com a pandemia. Sobre o preço mínimo da uva criticou que esqueceram da inflação porque para o 
produto agrícola não existe, e quem é do setor não é ouvido. Lamentou que o Sindicato pouco se manifesta. 
No Grande Expediente não tivemos inscritos. Na ordem do dia foi aprovado por unanimidade os seguintes 
expedientes: Indicação nº 74 de 2020: Os vereadores da bancada do PSDB, indicam ao Exmo. Prefeito, 
conforme suas atribuições regimentais, para que através do departamento competente, conserte a placa 
caída que indica o limite entre os municípios de Flores da Cunha e Nova Pádua na divisa entre as comunidades 
do Cerro Largo e do Santo Isidoro. Indicação nº 75 de 2020: Os vereadores da bancada do PSDB, indicam ao 
Exmo. Prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que através do departamento competente, 
conserte a placa caída que indica o limite entre os municípios de Flores da Cunha e Nova Pádua na divisa entre 
as comunidades do Cerro Largo e do Santo Isidoro. Nas explicações pessoais o vereador Maico Morandi 
relatou que esteve visitando a obra no travessão paredes, e elogiou toda a secretaria de obras pelo 
engajamento e todo o poder público, e agradeceu a quem forneceu a imagem, o qual espera que se torne 
mais um local de fé e de turismo. Informou que está em andamento o asfaltamento do travessão divisa o qual 
espera que seja entregue ainda nesse mandato também no travessão Barra. Explicou a compra da gleba de 
terras próximo ao cachoeirão como primeiro passo, e agora é procurar investidor não haverá outro custo para 
o poder executivo. Agradeceu a Deus pela importante chuva que tivemos, pois mesmo não sendo em quanti 
suficiente já salvou muitas produções. 
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O vereador Léo Sonda comemorou a chuva tão pedida pela comunidade no qual espera que venha ainda para 
aliviar a situação. Comentou que a situação da pandemia está se agravando, no qual tem hospitais com leitos 
lotados tendo cirurgias canceladas. Relatou que segundo o governador do estado a restrição vai ser maior, 
podem fechar comércios, bares e cancelados eventos de final de ano. O presidente Danrlei Pilatti relatou que 
esteve com o vice-prefeito na escola Bortolo Bigarela acompanhando algumas atividades que os professores 
estão promovendo. Esteve vistoriando a obra no travessão do Paredes onde está sendo construído o capitel, 
parabenizou o Alvírio Tonet e o Prefeito Ronaldo pela conquista em trazer essa imagem que é um dos cinco 
continentes que há possui. Três novos trechos de asfaltamento sendo concluídos onde se espera que sejam 
concluídos dentro dessa gestão. Agradeceu a informação do Silvino que os cartões saúde estão sendo 
distribuídos na unidade básica. Sem mais a constar, eu Aline Peccati, lavro a presente Ata, à qual será assinada 
pelo presidente e demais vereadores. Sala de Sessões Arlindo Joaquin Bigarella, aos 30 dias do mês de 
novembro de dois mil e vinte. 
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